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املوضوع: الثقة التي يضعها املسلمون من أهل السّنة واجلامعة يف صحة الفتاوى بناًء عىل عنارصها.

األمهية: تبحث هذه الدراسة االستطلعية يف الثقة التي يضعها املسلمون من أهل السنة واجلامعة 
يف صحة الفتاوى بناًء عىل عنارصها. وتويص بأن حترص املؤسسات امُلصِدرة أو النارشة للفتاوى 

عىل أن يعرف َمن يتلقاها من الناس ُمصِدرهيا املفتني.

موجز: ُأجري مسح استطلعي لقياس درجة األمهية التي يعطيها املستفتون لكل عنرص من عنارص 
لتصنيف  القياسات  هذه  اسُتخِدمت  ثّم  هبا؛  األخذ  يقرروا  كي  لصحتها  تقديرهم  حال  الفتوى 
اآليت:  الرتتيب  يف  وضعوها  قد  االستطلع  هلذا  املستجيبني  أّن  التحليل  فأظهر  العنارص.  تلك 
الدليل،  القرآن والسنة، ثم رشح  النّصّ من  الدليل  ثّم  أو مؤسسة اإلفتاء،  املفتي  سمعة الشخص 
أفاد  أو ختم رسمي. وقد  الفتوى عىل توقيع  الرتاثية، وأخرًيا اشتامل  الفقه  ثّم االقتباس من كتب 
ملخص حتلييل منفصل ألبحاث طابة بأّن املستفتني يثقون بالفتاوى التي تبلغهم من املفتني ثقًة أكب 
املفتي معروًفا وذا سمعة  أمهيَة كون  ُيَعلِّل  املفتني. وقد  إليهم غري  ينقلها  التي  بالفتاوى  ثقتهم  من 
ُصُحف  أو  إلكرتونية  مواقع  عب  الفتوى  يتلقون  حني  املستفتني  لدى  ا  نسبيًّ الضعيفة  الثقُة  حسنة 
ا إىل جمرد اسم ال أكثر. ولذلك ُيقرَتح أّنه ينبغي  ُتلغي صورة املفتي وصوته وخط يده، فتحّوله عمليًّ
للمؤسسات املهتمة بإصدار الفتاوى أو نرشها أن تعيد النظر يف احلكمة من سياستها يف ترك املفتي 

جمهول اهلوية وغري معروف للمستفتني. 

يتعنّي عىل املسلمني معرفة احلكم الرشعي لفعٍل ما قبل الرشوع فيه. فهم يف الغالب يعرفون األحكام 
املتعلقة بمواقف أساسية مألوفة أكثر من غريها تقع يف حياهتم اليومية، ولكنهم فيام مل يألفوه من أفعال 
ق باألحوال الشخصية يستشريون عادًة أهل االختصاص )املفتني(  أو أخطاء أو مسائل أكثر تعقيًدا تتعلَّ
ألخذ النصيحة الرشعية واألخلقية )الفتوى(. ولئن كان بوسع أهل الفتوى أن يعملوا بصفة مستقلة، 
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فإّن كثرًيا من الدول التي فيها أعداد كبرية من املسلمني لدهيا جهات رسمية، من أشخاص ومؤسسات، 
مسؤولة عن مساعدة املجتمع املسلم بتقديم التوجيه الرشعي أو الفتوى.

وبتعبري أدق، الفتوى هي حكم رشعي غري ملِزم َيْصُدُر عن شخٍص )ُيعرف باملفتي( متّرس يف تطبيق 
مشابه  هذا  اإلجازة  )نظام  اإلفتاء.  ملامرسة  آخرين  مفتني  من  اإلجازة  أخذ  ثم  معينة  قضايا  عىل  الفقه 
استوفوا  ملرشحني  يمنحوها  أن  العلمية  الدرجة  هذه  حلملة  يمكن  حيث  الدكتوراة  درجة  َمْنِح  لنظام 
املفتي رشعية جيوز األخذ هبا ويستدعيها عادًة سؤال  التعريف تعّد فتوى  رشوًطا معينة.( ومن حيث 
يبحث عن  بأن  املستفتي  وُينَصح  باملستفتي.  يعرف  السؤال شخص  معّينة، يطرح هذا  يتعّلق بمشكلة 

مفتني من ذوي السمعة احلسنة أو من املعروفني بحسن السرية بني العلامء بسبب علمهم وتقواهم.

وتشمل فتوى املفتي سؤال املستفتي وقواًل فصًل يف حكم القضية: )جائز، غري جائز، واجب، مندوب، 
أّنه  والفتوى  واملستفتي  املفتي  أدب  تناولت  التي  املتقدمني  مؤلفات  وتذكر  فاسد(.  صحيح،  مكروه، 
إذا كان املستفتي قاضًيا أو  بيانه، ال سيام  له  أّنه من األفضل  يبنّي دليل حكمه، مع  املفتي أن  ليس عىل 
القرآن أو حديًثا  آيًة من  الدليل  الدليل وكان  املستفتي عن  فإذا سأل  املفتي.  فقيًها آخر يطلب نصيحة 
نبوًيا ويمكن فهمه برشح بسيط، فعىل املفتي أن جُييب. واملفتون الذين يتبعون مذهًبا فقهًيا معّيًنا وليسوا 
أهًل الستنباط األحكام مبارشة من املصادر النّصّية، أي املفتون الذين ليسوا من أهل االجتهاد املطلق 
أو املقّيد، واملقّيدون بحدود أحد املذاهب الفقهية، يقتبسون عادًة من مرجع سابق من داخل املذهب. 
مفتني  تواقيَع  إفتاء،  مؤسسات  ضمن  يعملون  مفتني  عن  الصادرة  املكتوبة،  الفتاوى  حتمل  ما  وغالًبا 
آخرين راَجعوا هذه الفتاوى. وأيًضا يستخدم مفتون أو مؤسسات إفتاء يف بعض األحيان ختاًم حبًيا 

أو شمعًيا لتوثيق صحة فتوى مكتوبة.

ولكْن عىل مدار القرن املايض نشأت عدة حركات، من التي ُيطَلق عليها »إصلحية«، تدعو إىل تقليص 
تأثري مؤلفات املتقدمني يف الفقه )إن مل يكن تنحيتها كّلها( والتشديد عىل استنباط األحكام مبارشة من 

أهم مصدَرين نّصيَّني: الكتاب والسنة.

بناًء عىل عنارصها،  الفتوى يف صحتها  متلّقو  التي يضعها  الثقة  تبحث يف  الدراسة، وهي  وتقّدم هذه 
ا فيام ينظر إليه املستفتون عندما يقّررون صّحة فتوى. حتقيًقا أوليًّ

إىل  تفيض  الفتوى  عنارص  من  أيٍّ  حتديد  يف  للفتاوى  والنارشين  املفتني  الدراسة  هذه  نتائج  وتساعد 
املستَند  أيًضا معلومات عن  اإلجابات  املعنيني. وتعطي هذه  متلقيها  لدى  الصّحة  األعىل من  الدرجة 
الفقهي: هل هو املفتي، أم الدليل، أم قدرة املستفتي عىل رشح الدليل، أم االقتباس من مراجع فقهية 

سابقة، أم التواقيع، أم األختام؟
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انهج ايقصرخل

ا لقياس ما أفاد به مستجيبون من الثقة التي جيدوهنا يف صحة  استخدمت هذه الدراسة مسًحا استطلعيًّ
اتصال  قنوات  نطاق  عب  مفٍت،  غري  وسيًطا  أو  هبا  أفتى  الذي  املفتي  َمْصدُرها  يكون  حني  ما  فتوى 
الدليل  املفتي،  املختلفة:  باعتبار عنارصها  الفتوى  الثقة بصحة  أيًضا  شائعة. وقيست هبذا االستطلع 

املذكور، رشح الدليل، االقتباس من املراجع الفقهية، اشتامهلا عىل تواقيع أو ختم.

مماثلة؛  دراسة  حينئذ  أجريت  قد  تكن  مل  إذ  الدراسة  لغرض  صة  خمصَّ استطلع  أداة  َمت  ُصمِّ وقد 
املستجيبني  بخصائص  تتعّلق  أسئلة  وعدة  املستفتي  بثقة  مرتبطة  أسئلة  االستطلع  أداة  شملت  وقد 
املتضّمنة  اخلمس  املراتب  ذات  اليكرت  فقرة  باستخدام  األسئلة  معظم  عن  أجيب  وقد  اإلحصائية. 
للمستويات اآلتية: غري موافق بشّدة، غري موافق، ال موافق وال غري موافق، موافق، موافق بشّدة. وقد 
أثناء  التصنيف  بالنسبة إىل آخر فئتني ليساعد ذلك يف  مُجَِعت أول فئتني يف قيمة واحدة وكذلك األمر 

التحليل.

وقد ُجِلَبت عينة مرحية جاهزة من اإلنرتنت، ثم ُأجري مسح استطلعي باللغتني اإلنكليزية والعربية، 
االجتامعي  التواصل  وسائل  من  الوسيلتني  هاتني  إّن  إذ  و»فيسبوك«،  »تويرت«  عب  أيًضا  عنه  وُأعلَن 
-٥/١٥ بني  الواقعة  املدة  خلل  االستطلع  وجرى  املسلمني.  بني  االنتشار  واسع  بحضور  حتظيان 
اإلجابات  من  البنّي  شطب  بعد  كاملة  إجابة   ١١٦٢ اإلجابات  من  واستقرَّ  بقي  وقد   .٢٠١٣  ،٦/٨
عداهم.  ما  وتنحية  واجلامعة،  السّنة  أهل  من  بأهنم  ألنفسهم  املعّرفني  املستجيبني  واعتبار  اخلاطئة، 
واسُتخِدمت  الواقع.  حيث  من  وإما  االحتامل  حيث  من  إّما  للفتوى،  متلقون  املستجيبون  وهؤالء 

إحصاءات وصفية ملقارنة وسائل نقل الفتوى ثم ترتيبها وفق الثقة بصحتها.

النتصئج

الطمف اإلمجصيل لؤملتجمبني

خرج نموذج املسح االستطلعي باللغتني العربية واإلنكليزية حيث ُأعِطي املستجيبون خيار استخدام 
إحدامها؛ فبلغت اإلجابات العربية 77٩ )٦7%(، واإلنكليزية ٣٨٣ )٣٣%(.

وبلغ عدد املستجيبني الذكور ٨١٢ )٦٩.٩%(، واملستجيبات اإلناث ٣4٦ )٢٩.٨%(، بينام اختار 4 
مستجيبني أال يبّينوا جنسهم. 
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سنة  و٢4   ١٨ بني  و٣٢٢   ،)%٢.٩( سنة   ١٨ من  أقل   ٣٣ خمتلفة:  عمرية  فئات  إىل  انتَموا  وقد 
)٢٨.4%(، و٢٥٢ بني ٢٥ و٢٩ سنة )٢٢.٢%(، و٢٢٩ بني ٣٠ و٣4 سنة )٢٠.٢%(، و١٣٣ بني 

٣٥ و٣٩ سنة )١١.7%(، و١٦4 فوق األربعني سنة )٥.١4%(.

اإلجابات من  أتت ٨7٩ )7٥.٦%( من  إقامة، حيث  دولة  االستطلع من ٥٠  إجابات  وقد جاءت 
السعودية، و١٣٥ )١١.٦%( من  إجابة )٢7.٦%( من مرص، و١4٦ )١٢.٦%( من  7 دول: ٣٢١ 
و٦٦  كندا،  من   )%٥.٨( و٦7  بريطانيا،  من  ومثلها  اليمن،  من   )%٦.٢( و7٢  املتحدة،  الواليات 

)٥.7%( من اإلمارات العربية املتحدة.

تصنمف الصمهل عنصرص الفتوى يف الثقل

شمل القسم الثالث من االستطلع أسئلة وفق هذا النموذج: »كي أكون واثًقا من أنَّ الفتوى صحيحة 
آلخذ هبا ينبغي أن...«، ثّم ُأتبِع بعنارص خمتلفة توجد عادًة يف الفتوى: »َتْصُدُر من مفٍت معروف حسن 
الدليل  والسّنة؛ ترشح  القرآن  يؤّيدها من  الذي  النص  الدليل  َتذُكُر  إفتاء معروفة؛  دار  أو من  السمعة 

ا. النّص الذي يؤّيدها؛ تستشهد من كتب فقهية قديمة؛ تتضّمن تواقيع أو ختاًم رسميًّ

املستجيبني  تصنيف  إىل  بشّدة«  »موافق  أو  »موافق«  جواهبا  كان  التي  األسئلة  كلِّ  نتائج  ع  مَجْ ويشري 
لعنارص الفتوى بالرتتيب اآليت )انظر اجلدول ١(:

مصدر الفتوى مفٍت معروف حسن السمعة أو دار إفتاء معروفة )٩4.4%(. ١
بيان الفتوى للدليل النّص من القرآن والسّنة )7.٨٥%(. ٢
رشح دليل الفتوى النّص )٨٢.٢%(. ٣
االقتباس من كتب الفقه القديمة )7.٦٦%(. 4
ن تواقيع أو ختم رسمي )٥١%(. ٥ َتَضمُّ

اجلدول 1. ترتيب مسامهة عنارص الفتوى يف الثقة

%اوافقعنصرص الفتوى

١٠٩7٩4.4مصدر الفتوى مفٍت معروف حسن السمعة أو دار إفتاء معروفة

٩٩٦٨٥.7بيان الفتوى للدليل النّص من القرآن والسّنة

٩٥٥٨٢.٢رشح دليل الفتوى النّصّ

77٥٦٦.7االقتباس من كتب الفقه القديمة 

ن تواقيع أو ختم رسمي ٥٩٢٥١َتَضمُّ
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َتب املتجاورة إذا كان بينها  واسُتخِدم أيًضا حتليل مربع كاي)١( الختبار القيم املعطاة يف كل زوج من الرُّ
َتب  َتب املتجاورة متساوية. وقد أظهر التحليل أّن الرُّ فارٌق له داللة إحصائية، أو إذا كان ينبغي َعدُّ الرُّ

املتجاورة كانت ذات داللة إحصائية، x2 )١، N = ١١٦٢(، p > ٠.٠٥. )انظر اجلدول ٢(.

َتب ذات داللة إحصائية اجلدول 2. حتليل مربع كاي لضامن أن الرُّ

p- 
value x2 df N العنرص ب العنرص أ

٠ 4٩.٠٣ ١ ١١٦٢  بيان الدليل النّصّ املؤّيد
للفتوى من القرآن والسّنة

 الفتوى صادرة عن مفٍت معروف
 وحسن السمعة أو دار إفتاء

معروفة

٠.٠٢ ٥.٣7 ١ ١١٦٢  رشح الدليل النّص املؤيد
للفتوى

 بيان الدليل النّصّ املؤّيد للفتوى
من القرآن والسّنة

٠ 7٣.٢7 ١ ١١٦٢  االقتباس من كتب الفقه
القديمة

رشح الدليل النّص املؤيد للفتوى

٠ ٥٩.4٩ ١ ١١٦٢ ن تواقيع أو ختم رسمي َتَضمُّ االقتباس من كتب الفقه القديمة

انصقشل

يمكن  عنارصها  عىل  بناًء  فتوى  صحة  يف  املستجيبني  لدى  التي  الثقة  أّن  إىل  االستطلع  حتليل  يشري 
تصنيفها بالرتتيب اآليت:

ثم  متغرّيات،  بني  العلقة  قياَس   )Chi-square analysis( كاي  مربع  حتليل  لنا  يتيح  ط،  مبسَّ بتعبري   .١
حتديَد هذه العلقة إن كانت ذاَت داللة كافية لرفض فرضية أّن املتغرّيات ال ارتباط بينها، ومن ثّم َقبول 
الفرضية البديلة بأّن املتغرّيات بينها ارتباط؛ ويكون ذلك بقياس التباينات بني ما نتوقع ملحظته إذا كانت 
ا، وكيف أنه من املحتمل تفسري هذا التباين بالصدفة. ومن املامرسة  املتغرّيات غري مرتبطة وما نلحظه فعليًّ
العملية الشائعة َقبوُل أن تكوَن علقٌة ما ذاَت داللة حني يكون احتامل إمكانية تفسري التباين بالصدفة أقلَّ 

من أو يساوي ٥% )ُتكَتب: »p < ٠.٠٥«(. وهذه الدراسة متّثل حتليل مربع كاي بالصيغة اآلتية:
.٠.٥٣ = p ،١١٦٢( = ٠.٣٩ = N ،١( χ²

العّينة، والرقم  N إىل حجم  احلرية، ويشري  إىل درجات  االفتتاحي  القوس  بعد  الرقم األول  حيث يشري 
يمكن  حيث   )p-value( االحتامل  قيمة  عىل   p ويدل  العلقة،  قياس  عىل  يدل  الثاين  القوس  بعد  الذي 
p-values األقل تدل عىل العلقات األقوى(. وعند تفسري هذه  تفسري العلقة بالصدفة )قيم االحتامل 

النتائج هلذه الدراسة ُيفَهم من p أقل من أو تساوي ٠.٠٥ أهّنا علقة ذات داللة إحصائية.
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مصدر الفتوى مفٍت معروف حسن السمعة أو دار إفتاء معروفة. ١
بيان الفتوى للدليل النّص املؤيِّد هلا من القرآن والسّنة. ٢
رشح دليل الفتوى النّص املؤيِّد هلا. ٣
االقتباس من كتب الفقه القديمة. 4
ن تواقيع أو ختم رسمي. ٥ َتَضمُّ

ُيظهر التحليل أن املستفتني يعّدون املفتي أهّم عنرص من عنارص الفتوى فيام يتعّلق بصحتها، وهذا يّتفق 
مع نتائج دراسة حول الثقة التي يضعها مستجيبون يف صحة فتاوى تأتيهم عب صوٍر خمتلفة من قنوات 
االتصال، باستخدام بيانات االستطلع ذاهتا أيًضا. وقد وجدت الدراسة األخرى أن املستفتني كانوا 
دائاًم يثقون بالفتاوى التي تأتيهم من املفتني ثقًة أكب من ثقتهم بالفتاوى التي ينقلها إليهم غري املفتني 
ا لدى  )فريبر، ٢٠١٣(. وإّن أمهية كوِن املفتي معروًفا وذا سمعة حسنة قد تفسِّ أيًضا الثقَة الضعيفة نسبيًّ
املستفتني حني يتلقون الفتوى عب مواقع إلكرتونية أو ُصُحف ُتلغي صورة املفتي وصوته وخط يده، 
تعيد  أن  أو نرشها  الفتاوى  بإصدار  املهتمة  للمؤسسات  وينبغي  أكثر.  اسم ال  إىل جمرد  ا  فتحّوله عمليًّ

النظر يف احلكمة من سياستها يف ترك املفتي جمهول اهلوية وغري معروف للمستفتني.

كبرية  أمهية  يعطون  املستفتون  كان  ولئن  املعارصين،  املستفتني  عند  ا  جدًّ مهمٌّ  الفتوى  دليِل  بياَن  وإنَّ 
للدليل، فالتحليل السابق ُيظهر أهّنم يولون اهتامًما مساوًيا تقريًبا بفهم الدليل من حيث ِصَلُته باحلكم. 
ا  وإذا ما أراد املفتون أن تلقى فتاواهم الَقبول مع درجة عالية من الثقة فعليهم أن هيتّموا اهتامًما خاصًّ

ط. بذكر الدليل مع رشح ُمبسَّ

كتب  ُتعدُّ  النّص  الدليل  من  مبارشة  األحكام  الستنباط  أهًل  ليسوا  الذين  املفتني  معظم  إىل  وبالنسبة 
الفقه السابقة مراجَع نفيسًة ال غنى هلم عنها. فالرتبة التي أخذها االقتباس من كتب الفقه السابقة تدّل 

عىل أنه من األمهية بمكان، ولكْن ربام تقّل هذه األمهية عند فئة معّينة من املستفتني.

خامتة: َبَحْثنا يف الدراسة التي تقّدمت يف الثقة التي يضعها املستجيبون يف صحة الفتاوى بناًء عىل 
عنارصها. وقد أظهر التحليل أّن املستجيبني يصّنفون هذه العنارص بالرتتيب اآليت: سمعة الشخص 
النّصّ من القرآن والسنة، ثم رشح الدليل، ثم االقتباس من  ثّم الدليل  املفتي أو مؤسسة اإلفتاء، 

كتب الفقه السابقة، وأخرًيا اشتامل الفتوى عىل توقيع أو ختم رسمي.

هذا وُيقرَتح أّنه ينبغي للمؤسسات املهتمة بإصدار الفتاوى أو نرشها أن تعيد النظر يف احلكمة من 
سياستها يف ترك املفتي جمهول اهلوية وغري معروف للمستفتني.
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